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Letnik 6, št. 2 (8. januar 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

ON, KI SE JE RODIL ZA NAS,
JE HOTEL, DA BI GA POZNALI
Čeprav so bila v skrivnosti Gospodovega učlovečenja trajno navzoča jasna
znamenja božanstva, vendar današnja
slovesnost na mnogotere načine razkriva
in razodeva, da si je Bog privzel človeško
telo. Tako naj bi umrljivi človeški rod, zaradi
nevednosti zmeraj odet v temino, ne izgubil izpred oči tolikšne veličine, ki jo je prejel
po milosti.
On, ki se je za nas rodil, je hotel, da bi
ga poznali, in zato je odgrnil zastor velike
skrivnosti vere, da ne bi ta postala priložnost za veliko zablodo.
Danes so modri z vzhoda, tistega, ki so
ga sijočega iskali v zvezdah, našli jokajočega v zibelki. Dolgo so ga zastrtega
z ozvezdji iskali, danes so ga iz obličja v
obličje občudovali v plenicah. Kar tukaj
zrejo, globoko strmeč občudujejo: nebesa
na zemlji, zemljo v nebesih, v Bogu človeka, v človeku Boga, in on, ki ga ves svet ne
more zajeti, je zajet v drobnem telescu.
Ko to gledajo, verujejo brez pomislekov in
izpovedo vero s skrivnostnimi darovi: s kadilom počastijo Boga, z zlatom se poklonijo Kralju in z miro napovedo njegovo smrt.
S tem je pogan, prej poslednji, postal prvi,

ker je bil z vero modrih posvečen začetek
vere poganskih narodov.
Danes je Kristus stopil v strugo reke Jordan, da bi opral greh sveta. Za to je prišel,
saj Janez sam pričuje: Glejte, Jagnje božje,
ki odjemlje greh sveta. Danes služabnik z
roko prijemlje Gospoda, človek Boga, Janez
Kristusa, prijemlje ga, tako da prejema
odpuščanje, ne da bi ga delil.
Danes se po prerokovih besedah razlaga Gospodov glas nad vodami. Kakšen
glas? Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim
imam veselje.
Iz govora sv. Petra Krizologa, škofa (160.
govor)

»Slišal sem o vaši veri v Gospoda
Jezusa in ljubezni do vseh svetih.
Zato se ne neham zahvaljevati za
vas in se vas spominjati v molitvah …« (Ef 1,15-16)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Ta teden smo obhajali molitvena dneva v NED, 8. 1. – ob 10h v SG s sv. mašo začetek seminarja
za zakonce (do 16h); na Selah ob 14h koledovanje
SG. Hvala vsem, ki ste se ustavili v molitvi in
otrok
češčenju, priprošnji in zahvali. Še izkoristimo
te svete dneve. V soboto, 14. 1., bo molitev v TOR, 10. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev
za ozdravljenje, po maši molitev za bolnike in
Pamečah. Zato pa na prvi petek nismo mogli
obisk po oddelkih; molitveni dan v Šmiklavžu
obiskati vseh bolnikov in jih bomo obiskali ta
SRE,
11. 1. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred
petek.
Najsvetejšim v tihoti; molitveni dan v Šentilju
Približuje se slovesnost Sebastjanove nedelje ČET, 12. 1. – ob 17h biblična; po sv. maši v župnišču
priprava na krst; ob 19.30 ekipa Pastir.si; molitveni
ne Selah. V nedeljo, 22. 1., bomo blagoslovili
dan v Šentilju
obnovljen in razširjen kor ter prenovljene
orgle. Vabljeni k slovesnosti in predstavitvi PET, 13. 1. – po sv. maši nosilci VS; ob 19.30
katehumenat; ob 19.30 molitvena EL; v SG
orgel ob 10.45. Gospodinje naprošamo za
začetek šole za animatorje; molitveni dan v
pecivo in druge dobrote.
Šentvidu
Vabljeni na gledališko predstavo slovenskega SOB, 14. 1. – molitveni dan v Pamečah (od 10h
pisatelja in Prešernovega nagrajenca Zorka
do 16h s sv. mašo); ob 14h v E-domu VIL; po sv.
Simčiča z naslovom »Leta nič, en dan potem«
maši ZS Sv. Duha in Slomškova ZS; ob 19.15 v
E-domu božična igra »Leta nič, en dan potem«
v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Teharje Celje, ki bo v soboto, 14. januarja 2017, ob NED, 15. 1. – krstna nedelja v vseh župnijah;
zaključek šole za animatorje; ob 16h Urškina ZS;
19.15 v Elizabetinem domu.
ob 19h Nežina ZS; molitveni dan v Doliču
Romarji na Camino se na vas obračamo PON, 16. 1. – ob 17.45 kitaristi začetniki; po sv. maši
s prošnjo: Zbiramo star papir, ki ga lahko
kitaristi
prinesete v Elizabetin dom ali pa pokličete TOR, 17. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev
Tinkaro na 041 392 251 (odpeljemo lahko
za ozdravljenje, po maši molitev za bolnike in
tudi odpadno železo). Hvaležni bomo za vašo
obisk po oddelkih; molitveni dan v Podgorju
SRE, 18. 1. – teden molitve za edinost kristjanov;
pomoč!
srečanje bolniških duhovnikov; 17h–19h v
Prosimo, da najkasneje do konca meseca
bolnišnici molitev pred Najsvetejšim v tihoti; ob
obnovite naročnine za leto 2017 oz. sporočite
17h v Celju biblična šola
morebitne odjave: Družina 98,80 €, Ognjišče ČET, 19. 1. – ob 17h biblična; po sv. maši srečanje
30,90 €.
katehetov
20. 1. – ob 19.30 molitvena EL
Dar za stolnino lahko oddate v pisarni ali PET,
SOB, 21. 1. – verouk na Selah; ob 17.30 minikateheza;
zakristijah vseh župnij, prav tako mašne
ob 18h 1. delovno srečanje Rad živim
namene za leto 2017.
NED, 22. 1. – postavitev duhovnih botrov za
kandidate za birmo; na Selah Sebastijanova
nedelja in blagoslov obnovljenega kora in orgel;
ob 19h v SG Rokova ZS
Daj, Gospod, da bom vredna spoznati in razumeti tvojo ljubezen do nas, s katero si me ustvaril.
Daj, o nedoumljivi, da bom mogla spoznati in razumeti tvojo neprecenljivo in gorečo ljubezen,
tisto izničeno ljubezen, s katero si od vekomaj namenil človeškemu rodu gledati tvoje obličje, in
zaradi katere si, Najvišji, hotel gledati naše.
(sv. Angela Folinjska)
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, bernest949@gmail.com
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

URADNE URE:
- ponedeljek:
- torek:
- petek:

17.00 – 17.45
17.00 – 17.45
8.00 – 10.00

Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na urednistvo@pastir.si

Gregor

7.30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Pogorevčnika (4.
obl.); za +Franca Kneza (3. obl.), sestro Tončko in brata Vinka; v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Senica (30.
dan); za +Ivanko Koprivnik (roj. d.); za +Vinka Juvana in vse Gabrovske; za +Franca Matvosa
in vse Živartnikove; za +Marijo Virtič in vse Karnerjeve; za +Jožefa Lenarta (2. obl.); za
+Veroniko Bošnik (roj. d.); v zahvalo za vse dobro v minulem letu
9:30 – PAMEČE: žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Veroniko Pečovnik in
Jožeta Lakovška; za +Cecilijo in Feliksa Laznik (obl.); za +Pavlo in Ivana Gregor (obl.)
10:00 – SG: za +Mirona Bilobrka in starše; za +Albino Merzdovnik (1. obl.); za +Tadejo
Vaukan
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Franca
Ksaverja Meška (obl.) in vse pokojne dušne pastirje; za +Jožeta Logarja; za +očeta, mamo in
sorodnike
18:30 – SG: za +starše Ovčjak in Kontrec
17:30 – TROBLJE: za +Viktorja Krivca
18:30 – SG: za +starše Marijo in Martina Kosaber; za +starše Angelo in Alojza Klakočar in
sorodnike
18:30 – SG: za +Kristino Santner (obl.) in sorodnike; za +Slavka Razgorška; za +Betko
Miličevič, Jožeta Kaca in starše
19:00 – bolnišnica: za zdravje

sreda
11. 1. 2017

7:00 – SG: za zdravje

nedelja
8. 1. 2017
Severin

ponedeljek
9. 1. 2017
Julijan

torek
10. 1. 2017

Pavlin Oglejski

četrtek
12. 1. 2017
Tatjana, Tanja

petek
13. 1. 2017
Veronika, Hilarij

sobota
14. 1. 2017
Feliks

nedelja
15. 1. 2017
Pavel

17:30 – PAMEČE: za +Ivanko Verdnik (obl.); za +Antona Hosnarja
18:30 – SG: za +Jožefa Levovnika (obl.)
9:00 – dom starostnikov: za duše v vicah
17:30 – ST. TRG: za +Marijo Jakob (15. obl.) in moža Avgusta; za +Alojza Potočnika (8. dan)
18:30 – SG: za +Ivana Ileršiča
16.00 – PAMEČE: [molitveni dan] za +Ivana Vrhnjaka (roj. d.); za žive in pokojne molivce 3.
rože živega rožnega venca
18:30 – SG: za +Jožefo Stermčnik
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ferda in Marico
Podstenšek; za +starše, dva brata in sestro ter svaka
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivano Vrhovnik (7.
obl.); za +Toneta Jeromla in sorodnike
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Bojano in Jožeta
Paradiž
10:00 – SG: za +Urbana Ažnoha (1. obl.); za +Antona in Angelo Tomažič in Stanka Grilca; za
+Franja Markoto (1. obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Laha (god); za
+Alojza in Veroniko Ring
18:30 – SG: za +Jožeta in Štefko Pačnik ter v zahvalo za vse dobro v letu 2016; za +Pavla in
Angelo Miler ter Pavlo in Mihaela Obertavč; za +Zmaga Gumzeta; za +mamo Pavlo in očeta
Francija Popič (god)

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Mirana
Slaviča in v Starem trgu od Alojza Potočnika.
Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj in večna
luč naj jim sveti.

V nedeljo, 1. 1., ste darovali: v Pamečah 150,43 €, na Selah
51,86 €, v SG 240,38 €, v Starem trgu 63,15 €. Nabirka za
Karitas na prvo nedeljo v mesecu: 329,48 €. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

